Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Brusque
Reunião Ordinária do dia 06 de março de 2018.
Terça-Feira.
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CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
De Assembleia Legislativa, convidando para participar de Audiência Pública que discutirá
propostas de alteração do licenciamento ambiental no Brasil.
De Secretaria de Estado da Defesa Civil, convidando para participar do “II Seminário
Internacional de Proteção e Defesa Civil: A importância das Políticas Públicas na
Redução de Riscos e Desastres”.
De Executivo, encaminhando Prestação de Contas do mês de novembro de 2017
referente ao Fundo Municipal de Saúde.
De Executivo, encaminhando as prestações de contas referentes ao mês de dezembro
de 2017 da Administração Direta e Indireta do município.
De Executivo, solicitando ressarcimento referente à cessão de servidores.
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 107/2018, de autoria do Vereador
Paulo Rodrigo Sestrem, sobre o Programa Saúde na Escola - PSE.
De Executivo, encaminhando os balanços referentes ao exercício de 2017 de vários
órgãos e entidades.
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 83/2018, de autoria do Vereador Paulo
Rodrigo Sestrem, referente às obras de terraplenagem em andamento no terreno atrás
do Centro de Educação Infantil Tia Lisa.
De moradores do polígono dos bairros Centro I, São Luiz e São Pedro, encaminhando
abaixo-assinado posicionando-se contrariamente ao Projeto de Lei Complementar nº
13/2017.
De Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão - ACAERT, referindo à
vedação legal da Administração Pública contratar apoio cultural das rádios comunitárias.
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De ACIBr, manifestando cumprimentos pela eleição e posse da nova presidência e
composição da Mesa Diretora desta Casa Legislativa.
Da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, informando a realização de
Audiência Pública no dia 21 de março, às 17:00 horas, para discussão da proposta
contida no Projeto de Lei Complementar nº 13/2017.
De Grupo de Proteção da Infância e Adolescência de Brusque - GRUPIA, convidando
para participar da Assembleia Especial com o tema “Como superar a violência e construir
uma sociedade fundada na justiça e na Paz”.
De Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, confirmando a presença do Professor
Leonardo Ristow, como representante do Reitor da UNIFEBE, na Audiência Pública
agendada para o dia 15/03.
De Secretaria de Estado da Defesa Civil, convidando para participar do “2º Seminário
Internacional de Proteção e Defesa Civil: importância das políticas públicas na redução
de riscos e desastres”.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO
INDICAÇÕES
Nº 67/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de mensagem ao Senhor Prefeito
Municipal, pleiteando que determine ao órgão competente que proceda com os seguintes
serviços de interesse público: a) Retirar o tachão de sinalização existente na rua Eduardo
von Buettner, nas proximidades do nº 20, bairro Centro I; b) Liberar o acesso aos
banheiros existentes na Praça Prefeito José Celso Bonatelli, bem como adotar medidas
para que estes se mantenham em condições adequadas de uso.
Nº 68/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a)
Nivelamento da pavimentação à paralelepípedos na rua Melchior Schlindwein, no bairro
Santa Terezinha; e b) Colocação de placas proibindo o estacionamento em um dos lados,
e em toda a extensão, da rua Sebastião Venâncio Foster, no bairro Nova Brasília.
Nº 69/2018 do Vereador Joaquim Costa, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a realização dos serviços de
patrolamento e areamento na rua Valmir Reis, no bairro Bateas e na rua Olga Day de
Souza e Silva, no bairro Steffen.
Nº 70/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a instalação de luminária defronte a faixa de pedestres implantada
na Avenida Beira Rio, defronte ao Mercado Fort Atacadista e Coletivo Santa Terezinha.
Nº 71/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, Considerando o anúncio por parte do
Executivo que a partir do dia 05/03/18 iria cessar o transporte escolar aos alunos que
moram a menos de 3 km de distância de suas respectivas unidades escolares;
Considerando que a justificativa da medida é de que supostamente apenas teriam direito
ao transporte os alunos que moram a uma distância maior que 3 km de seus colégios;
Considerando que na Constituição Federal encontram-se as obrigações do Governo no
que tange ao ensino público, estando entre as garantias asseguradas o direito ao
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transporte escolar (art. 208, inciso VII); Considerando que a Constituição Federal define,
ainda, o nível de ensino em que cada ente da Federação deve atuar prioritariamente,
sendo competência dos Municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil e dos Estados e Distrito Federal prioritariamente no ensino fundamental
e médio (art. 211, §§ 1º, 2º e 3º); Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-ebases-lei-9394-96> - Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - trata sobre a área de
atuação de cada um dos entes Federativos, sendo que, com maior especificidade sobre o
tema transporte escolar, estabelece que é competência dos Estados assumir o transporte
escolar dos seus alunos (art. 10, inciso VII) e competência do Município assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública municipal (art. 11, inciso VI); Considerando
que a Lei Complementar Estadual nº 132/2017 trata da obrigação do Estado em relação
ao transporte dos alunos da rede estadual de educação, que será cumprida pelos
municípios através de repasses mensais de recursos; Considerando que o Decreto
Estadual 1.069, de 21 de fevereiro de 2017 estabelece normas para o repasse das
transferências financeiras do Estado aos Municípios em relação ao transporte dos alunos
da rede pública estadual de ensino; Considerando que não há qualquer vedação ou
limitador para que o município não se responsabilize pelo transporte dos alunos na seara
municipal; na verdade é absolutamente claro que ao Município compete assegurar o
transporte escolar aos alunos matriculados na sua rede de ensino (art. 208, VII, da CF);
Este vereador REQUER, com amparo regimental, seja oficiado o EXECUTIVO
MUNICIPAL, com a MÁXIMA URGÊNCIA, para: Solicitar ao Governo Municipal que
reveja seu posicionamento acerca do transporte escolar, garantindo a todos os alunos da
rede pública municipal o acesso ao transporte escolar gratuito, independentemente da
distância entre a residência do aluno e educandário, considerando a legalidade e
constitucionalidade na referida medida. Certo que esta medida vem ao encontro do
anseio da comunidade, subscrevo-me.
Nº 72/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que realize os seguintes
serviços de interesse público no bairro Dom Joaquim: a) Patrolamento em todo o trecho
de chão batido na rua Leônidas Padilha de Oliveira; b) Eliminação da vegetação rasteira
às margens do início da rua e patrolamento no trecho de chão batido, na Estrada Geral
da Cristalina.
Nº 73/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: a)
Nivelamento da pavimentação a paralelepípedos nas ruas Theodoro Reichert, Orides
Schwartz e Margarida Fischer, no Guarani; b) Eliminação de grande buraco na via
asfáltica, defronte ao número 486, na rua Augusto Machado, artéria do bairro Souza
Cruz.
Nº 74/2018 do Vereador Deivis da Silva, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda com um estudo
visando a instalação de uma ondulação transversal (lombada) ou de faixa elevada para
travessia de pedestres na rua Santos Dumont, entre as residências de número 531,
497,487, onde há intenso fluxo de pedestres e veículos em alta velocidade.
Tempestivamente lembramos que em breve a via será recapeada, quando surgirá a
oportunidade ideal para a instalação do referido equipamento de segurança.
Nº 75/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, A presente indicação visa contribuir
para que o Município de Brusque busque a justiça fiscal entre seus contribuintes. Neste
sentido, aqueles aposentados que possuem outras formas de rendimento, que superem 3
Rua Eduardo von Buettner, 65 - Centro - Cx.Postal, 31 - Fone/Fax: (47) 3351-2891 - 88350-050 Brusque - SC

Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Brusque
salários mínimos, não devem ter o benefício da isenção. Assim, na forma regimental,
requeremos envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que aprecie o
Anteprojeto de Lei em anexo e dê a competente iniciativa ao Projeto de Lei
Complementar, para posterior envio a esta Casa Legislativa.
Nº 76/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, pleiteando sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: a)
Eliminação de buracos na via asfáltica da rua Pedro Fantoni, no bairro Bateas; b)
Eliminação de buracos no início da via de pavimentação asfáltica na rua Joao Batista
Bononomi, no bairro Steffen.
Nº 77/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal pleiteando a eliminação de buracos e grandes valos em todo o leito da rua
Theodoro Henrique Staack, no bairro Santa Terezinha.
Nº 78/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a realização da operação tapa buracos na Rua Hercílio Luz,
proximidades da Fundema.
Nº 79/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, pleiteando sejam realizados estudos para verificar a viabilidade de substituição
da Ponte na rua Francisco Sumick, por uma de maior dimensão, como forma de
possibilitar a passagem do caminhão coletor de lixo.
Nº 80/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal para solicitar a realização de patrolamento na parte final da rua Arthur Fischer,
trecho de chão batido, no bairro São Pedro.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
REQUERIMENTOS
Nº 14/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de expediente ao Diretor
Presidente da CELESC, solicitando a gentileza em informar a relação dos municípios em
que se encontram instaladas as sub-estações da referida concessionária de energia
elétrica.
Nº 15/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, Considerando que uma das funções do
vereador é fiscalizar; Considerando que ao Executivo cabe a transparência na execução
de qualquer ato; Considerando o artigo 24, Inciso X, da Lei Orgânica Municipal, que
preconiza que é competência da Câmara “fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta e fundacional”; Considerando o
artigo 24, § 1º da LOM que fixa “em 30 dias prorrogável por igual período e devidamente
justificado, o prazo para o Prefeito e os responsáveis pelos órgãos da administração
direta e indireta do Município prestem as informações e encaminhem os documentos
requisitados pela Câmara Municipal na forma desta Lei Orgânica”; Considerando que
essas respostas devam vir imediatamente para a Presidência, para preservar a Casa
para que não tenha que usar o expediente do § 2º do artigo 24 da Lei Orgânica que reza
que “o não atendimento no prazo estipulado no parágrafo anterior faculta ao Presidente
da Câmara solicitar, na conformidade da legislação vigente, a intervenção do Poder
Judiciário para fazer cumprir a legislação”; Requer: 1) Que num prazo de dez dias seja
Rua Eduardo von Buettner, 65 - Centro - Cx.Postal, 31 - Fone/Fax: (47) 3351-2891 - 88350-050 Brusque - SC

Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Brusque
respondido o pedido de informação constante do Ofício nº 1461/17, referente a Lei nº
4095/17, pois nem sequer consta pedido de prorrogação de prazo como orienta a lei; 2)
Caso não seja cumprido esse prazo que a presidência tome as providências legais para
garantir o respeito à Casa Legislativa pelo Poder Executivo.
Nº 16/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, Considerando o aumento constante da
violência e criminalidade em nosso Município; Considerando que nos últimos meses
vivemos em estado de constante pavor, haja vista os mais diversos casos de assaltos,
furtos, tráfico, estupro, agressões, etc; Considerando que o número de ocorrências
aumenta diariamente ao passo que o número de efetivo policial disponibilizado pelo
Governo do Estado não é suficiente; Considerando que a Segurança Pública já foi tema
das mais diversas discussões e pleitos nesta Casa Legislativa, inclusive com realização
de audiência; Considerando até a preocupação do Presidente Michel Temer com o tema,
decretando uma intervenção federal no Rio de Janeiro; Considerando a relevância do
tema, este Vereador requer, com amparo regimental, após ouvido o Plenário, seja
convocada Audiência Pública com os órgãos de segurança, para tratar sobre ações
desenvolvidas e eventuais melhorias na segurança pública.
Nº 17/2018 do Vereador Deivis da Silva, Considerando que a Fundação Municipal de
Esportes (FME) voltará a organizar o Campeonato Municipal de Futebol Amador 2018, e
diante da dificuldade financeira dos clubes e associações locais, o Vereador abaixo
subscrito, com amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, o
envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando que trate
junto à FME, para que se possa subsidiar os custos de arbitragem, troféus e medalhas do
Campeonato. Através de experiências anteriores, inclusive como Superintendente da
FME em 2014, este Vereador entende que parcerias devem ser incentivadas junto às
empresas públicas e privadas, buscando o patrocínio da competição a fim de minimizar
os impactos financeiros do campeonato.

MOÇÕES
Nº 24/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
ao lutador brusquense de muay thai Fabio Jorge da Silva, que se sagrou campeão da 83ª
Copa Striker's House, categoria 70 quilos, evento realizado em Curitiba, no último dia 23.
Nº 25/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
à equipe MWFC, que foi a grande campeã do Torneio de Verão de Futsal Feminino de
Brusque. Convém destacar que o time também teve a artilharia e a defesa menos vazada
do campeonato, com as jogadoras Pamela Fequeth, que marcou cinco gols e Kamila
Rose de Oliveira, goleira que sofreu apenas um gol em todo o campeonato.
Nº 26/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
à equipe da Associação Brusquense de Futevôlei (ABF/Guarani), que obteve grandes
resultados na 1ª etapa do Circuito Catarinense de Futevôlei, em Presidente Getúlio. Os
destaques ficam para as duplas Fabiano Appel e Tiago, ouro na Máster; Polaco e Rimer,
bronze na Máster; Vitinho e Brasa, bronze na categoria bronze e Juninho e Renan, prata
na principal classe, a Ouro.
Nº 27/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de Moção de Pesar à família
Ristow, pelo falecimento da Senhora Ally Odette von Buettner Ristow.
Nº 28/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de MOÇÃO DE PESAR à
família Schöning, pelo falecimento do Senhor João Celso Schöning.
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Nº 29/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de mensagem
congratulativa às ilustres personalidades abaixo relacionadas, que se destacaram na
história do artesanato brusquense: Dona Bernadete Day, carinhosamente conhecida
como Dona Deti, teve sua iniciação no artesanato através da pintura em casquinhas de
ovos e na confecção de cestinhas de páscoa. Ao longo de sua história passou também a
demonstrar seus dotes artísticos através de confecção de chinelos de pano, e através do
ensinamento do ofício, cujos discípulos têm levado sua experiência de mais de meio
século para além das fronteiras brasileiras. Dona Marli Melo iniciou na arte da costura
aos 13 anos, estendendo seu nicho artístico para a confecção de bordados e crochê. As
belezas das obras, fruto de desta arte manual, têm trazido grande alegria, não só na vida
de quem as faz, mas na vida de todos que têm a possibilidade de levá-las consigo. A
Proposição visa complementar a Moção 21/2018, incluindo estas duas figuras que
marcaram a nossa geração.
Nº 30/2018 do Vereador Deivis da Silva, requer o envio de mensagem congratulativa ao
jovem piloto Brayan Henrique da Cunha pela vitória, em sua categoria, na abertura da
temporada de motocross 2018. Este representante popular reconhece o brilhante
desempenho do desportista, desejando que o promissor talento arrebate mais conquistas
e glórias nas etapas vindouras.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 17/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações, munidas da documentação
respectiva: - O Poder Executivo vem cumprindo os arts. 2º, I e 63 do Código de Posturas
Sustentáveis do Município (Lei Complementar nº 139/2008), aplicando multas e
penalidades aos proprietários de terrenos sem adequada limpeza? Se negativo, justificar
o porquê da omissão; se afirmativo, especificar os valores arrecadados com as multas
respectivas. Justificativa: para fins de conhecimento e informação à comunidade, diante
de inúmeras denúncias quanto à falta de fiscalização do poder público da limpeza de
terrenos baldios no Município.
Nº 18/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações: a) Quantos servidores foram
constatados incompatíveis para o serviço público conforme a Lei 4095/17 - nepotismo?;
b) Enviar relatório contendo a documentação com o nome dos servidores, cargo e
portaria de exoneração. Justificativa: Para fins de conhecimento.
Nº 19/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando a seguinte Informação, instruída da documentação
pertinente: - Qual a situação da análise da prestação de contas dos projetos financiados
pelo Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - FIA? Existe prazo para pagamento
de eventuais parcelas em atraso? Apresentar documentação referente ao número dos
projetos contemplados no ano de 2017, com as respectivas formas de pagamento.
Justificativa: Para fins de fiscalização e conhecimento.
Nº 20/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, Considerando a reunião ocorrida
com a Comunidade do Bairro São Luiz no último dia 22/02 na Capela Cristo Rei, acerca
dos problemas de alagamento na obra do PAC do Bairro São Luiz; Considerando que um
dos pontos levantados foi o represamento de águas que ocorre no pontilhão da Rua
Guilherme Wegner (defronte a Unimed), no bairro São Luiz, que advém do PAC da Rua
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São Pedro; Considerando a necessidade de avaliar qual é o efetivo impacto que o
represamento de águas do mencionado córrego ocasiona nas cheias para a Comunidade
São Luiz; Este vereador REQUER, com amparo no artigo 117 e 122, incisos IV e XII da
Resolução 6/2004, após ouvido o plenário, seja oficiado a Diretoria Geral de
Infraestrutura - DGI, através de seu Diretor Geral, para: 1) Efetuar laudo de avaliação
relativa a metragem cúbica do fluxo de água do córrego sob o pontilhão da Rua
Guilherme Wegner (defronte a Unimed), que advém do PAC da Rua São Pedro e
informar qual o seu impacto para a Comunidade do Bairro São Luiz. 2) Enviar os
documentos necessários para comprovação do questionamento apontado no item 01.
Justificativa: para fins de fiscalização.
Nº 21/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, Considerando a tramitação do
Projeto de Lei Complementar nº 13/20017 que “Revoga a Lei Complementar nº 25, de 10
de outubro de 1994 e alterações, que determinou área estritamente residencial; art. 61 e
seus parágrafos da Lei Complementar nº 136, de 23 de dezembro de 2008, que instituiu
o Código de Zoneamento e Uso do Solo do Município de Brusque, e dá outras
providencias”; Este vereador REQUER, com amparo no artigo 117 e 122, incisos IV e XII
da Resolução 6/2004, após ouvido o plenário, seja oficiado o IBPLAN, através de seu
Diretor Presidente, para prestar as seguintes informações: 1) Qual a destinação de uso
constante no memorial descritivo dos Loteamentos Schaefer e Risch ou se existem
restrições urbanísticas relativamente aos referidos loteamentos?; 2) Enviar os
documentos necessários para comprovação dos questionamentos apontados no item 01.
As informações se fazem necessárias para melhor análise de mérito do mencionado
projeto de lei.
Nº 22/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando a seguinte informação instruída de documentação: - cópia
da solicitação encaminhada para Celesc para implantação de iluminação pública na Rua
LI-006 no bairro Limeira. Justificativa: Para fins de conhecimento e análise.

INFORMES DA MESA
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO

INSCRITOS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ver. Sebastião Alexandre Isfer de Lima;
Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola;
Ver. Claudemir Duarte;
Ver. Gerson Luís Morelli;
Ver. Marcos Deichmann;
Ver. Rogério dos Santos;
Ver. Deivis da Silva;
Ver. Paulo Rodrigo Sestrem;
Ver. Leonardo Schmitz.
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ORDEM DO DIA
1) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Complementar nº 01/2018, de origem
executiva, que “DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO CAPUT DO ART. 2º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 268, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ESTABELECEU O
CALENDÁRIO FISCAL PARA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,
RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2018, REAJUSTES E DESCONTOS”;
2) Em discussão e votação única, Projeto de Resolução nº 01/2018, de origem
legislativa, que “CRIA A GALERIA DAS VEREADORAS, EM HOMENAGEM ÀS
MULHERES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE”;
3)

Requerimentos nºs 14, 15, 16 e 17/2018;

4)

Moções nºs 24, 25, 26, 27, 29, 30/2018;

5)

Pedidos de Informações nºs 17, 18, 19, 20, 21 e 22/2018.
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